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Podczas tegorocznych ferii uczniowie nie mięli czasu się nudzić, ponieważ
zostały im zorganizowane różnorodne zajęcia.
Chętni uczniowie mogli skorzystać z wyjazdów organizowanych przez
Ślężański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji: na basen do Bielawy, do kina
na film 3D "Skubani" oraz na lodowisko pod opieką pań: Ewy Szymajdy,
Joanny Szukały, Agnieszki Pieluszyńskiej i Iwony Stankiewicz.
Ponadto zorganizowane zostały zajęcia w szkole. Pani Agnieszka
Pieluszyńska zaprosiła uczniów do
wspólnej zabawy, śpiewu, tańców i gier planszowych. Można było także upiec
ciasteczka
serowe
i ciasteczka
Kasi, a z masy solnej zrobić świeczniki.
Natomiast klasy IV-VI miały możliwość
sprawdzenia się rozwiązywaniu łamigłówek
matematyczno - logicznych pod okiem pani
Marty Pacholec-Grzyb.
Zajęcia z języka angielskiego zorganizowała
pani Monika Grzeszczyńska. W spotkaniu
z "Magicznym drzewem" pomogła dzieciom
pani Elżbieta Tkacz. Na zajęcia przyrodnicze
zaprosiła uczniów pani Iwona Stankiewicz.
Warsztaty plastyczne zorganizowali: pani
Lidia Sączawa i pan Piotr Kozak.
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Dnia 11.03.2014 odbył się Dzień Kobiet w naszej szkole. Klasa piąta i szósta z pomocą pani Eli Tkacz, Ewy
Szymajdy i Marty Pacholec-Grzyb zorganizowały występ, który się wszystkim bardzo podobał. Występy
taneczne zespołów ,,Groszki” i ,,Crazy Kids ‘’ pod kierunkiem pani Joanny Szukały umiliły spędzany czas.
Po występach pani Dyrektor podziękowała wszystkim i złożyła życzenia.
Arkadiusz Waniszewski

Zgodnie z tradycją naszej szkoły Pierwszy Dzień Wiosny
witany jest hucznie. W tym roku na początku można było
wysłuchać laureatów Szkolnego Konkursu Recytatorskiego
przygotowanych przez panią Małgorzatę Wodnicką.
Następnie uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Moniki
Grzeszczyńskiej zachwycili inscenizacją „Śpiącej królewny”
w języku angielskim, a przedszkolaki zaśpiewały piosenkę
o wiośnie.

Kulminacyjnym momentem były otrzęsiny klasy IV
przygotowane przez najstarszą klasę w szkole.
„Kotki” musiały przejść szereg prób takich jak
picie tajemniczej mikstury, odpowiadanie na
pytanie,
pokonanie toru przeszkód z zawiązanymi oczami
oraz wypicie mleka w jak najkrótszym czasie.
Wszyscy czwartoklasiści wybrnęli z zadań
zwycięsko i zostali włączeni do braci „kotów”
starszych. Na zakończenie wszyscy uczniowie
wraz z nauczycielami wyszli spalić przygotowane
wcześniej Marzanny, aby definitywnie pożegnać
się z zimą.
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W dniu 25 marca 2014 roku uczniowie klas IV-VI wraz z nauczycielami uczestniczyli we wrocławskim Domu
Kultury „Agora” w „Interaktywnych Warsztatach Teatralnych” pt. „Talent show. Tajniki realizacji filmowej”.
Zajęcia były bardzo ciekawe. Uczestnicy wspólnie tworzyli teledysk. Na scenie zaprezentowali się nasi
uczniowie: Ula Droszczak wykonała solo utwór wokalny z repertuaru Majki Jeżowskiej, „Laleczka z saskiej
porcelany”, Łukasz Mierzwiak wyrecytował tekst Aleksandra Fredry „Paweł i Gaweł”, Ala Sączawa, Julia
Rogowska i Wiktoria Polasiak wystąpiły na scenie we własnym układzie tanecznym. Julia również udzieliła
prowadzącemu krótkiego wywiadu na temat rozwoju własnych zainteresowań.
Efekt końcowy można obejrzeć korzystając z poniższego linka:
http://www.mediafire.com/watch/sap8bplgmd6jr38/teatrshow_talnetshow_25.03.14_Wroc

W dniach 26-28 marca w naszej szkole odbyły się rekolekcje
wielkopostne dla wszystkich uczniów i nauczycieli. Spotkania
prowadził przybyły z Korca na Ukrainie ksiądz rekolekcjonista
Waldemar Szlachta, a pomagał mu oczywiście ksiądz Zbigniew
Słobodecki. Hasłem tegorocznych nauk było: "Przez oczy i uszy
wchodzi grzech do duszy". Trzy dni nauk wśród, których nie
zabrakło oczywiście Mszy św. i Drogi Krzyżowej przybliżyły
uczestnikom sposoby życia w kontakcie z Panem Bogiem.
Wszyscy ze wzruszeniem żegnali gościa, co było najlepszym
dowodem, że spotkania były bardzo owocne.

2 kwietnia pani Elżbieta Tkacz przygotowała jak co roku Pasowanie uczniów klasy I na czytelników. Klasa
III pokazała w swym przedstawieniu jakie są korzyści z czytania książek oraz jak należy się z tymi
książkami obchodzić. Natomiast klasa II wystąpiła z układem tanecznym do utworu zespołu ABBA.
Uczniowie klasy I po „trudnym” egzaminie z wiedzy dotyczącej biblioteki oraz z treści popularnych bajek
i wierszy zostali oficjalnie pasowani na czytelników.

Szkoła Podstawowa w Świątnikach

3

11 kwietnia pani Iwona Stankiewicz zaprosiła
uczniów z klas II - VI na spotkanie z Panem
Władysławem Dzielnickim podczas
warsztatów plastycznych. Artysta na początku
pokazał dzieciom swoje prace, które
wzbudziły niekłamany zachwyt. Następnie
uczniowie pod okiem malarza sami
przygotowali prace pod tytułem "U podnóża
Ślęży - moja mała ojczyzna". Dzieci uczyły
się, krok po roku, w jaki sposób malować
pejzaż oraz jak używać farb akwarelowych.

Dnia 25 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w
Rogowie Sobóckim odbył się turniej ekologiczny. Celem
turnieju było:
- Zwrócenie uwagi na ważne problemy związane z
niekorzystnymi zmianami zachodzącymi w środowisku.
- Uczenie odpowiedzialności i umiejętności reagowania
na potrzeby środowiska naturalnego.
- Umiejętność pracy zespołowej, wspólne podejmowanie
decyzji oraz umiejętność zdobywania informacji.
W turnieju uczestniczyły oddziały przedszkolne z
Rogowa Sobóckiego, Rękowa i Świątnik. Każda klasa
przygotowała plakat, piosenkę i wierszyk o tematyce ekologicznej.
Forma prezentacji wszystkich grup była bardzo ciekawa, każda z grup otrzymała dyplom, a każde dziecko
małe upominki. Turniej był ciekawą lekcją o niekorzystnych zmianach zachodzących w środowisku oraz o
tym jak należy o nie dbać.
Dominika Radecka

Dnia 25 maja 7 uczennic z klasy III – Klaudia Droszczak,
Olimpia Olankiewicz, Karolina Węgrowska, Julia Hrycak,
Oliwia Baszak, Sylwia Muszyńska i Wiktoria Bednarz,
wzięło udział w IV Festiwalu piosenki Religijnej „Chwalcie
Pana w rytmie ALLELUJA”. Zaprezentowały piosenkę
pt. „Przyjaźń”. Do festiwalu przygotowywały się wraz
z Paniami Lidią Sączawą i Pauliną Pycka.
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Dnia 28.kwietnia 2014r oddział przedszkolny wraz z małą grupą przedszkolaków z przedszkola
Niedźwiadek wybrali się do Humanitarium - Wrocławskich Ogrodów Doświadczeń. Najpierw dzieci zostały
zaproszone do laboratorium. Podczas warsztatów samodzielnie wykonywały doświadczenia. Następnie
zwiedziły interaktywną ekspozycję poświęconą jednemu z pięciu zmysłów człowieka - zmysłowi słuchu.
Wystawa "Play the music - od fizyki do muzyki" przybliżyła dzieciom zasady funkcjonowania ludzkiego
ciała, skupiła ich uwagę na tajnikach fenomenu słuchu. Dzieci zobaczyły jak zbudowane jest ucho i jak
dzięki jego niezwykłym właściwościom każdy z nas może się zanurzyć w świecie dźwięku i muzyki.
Dominika Radecka
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Fifa 2014
Uczeń klasy IV Kacper Małek wygrał Turniej Graczy Online w grze FIFA 14.
Konkurs recytatorski – etap szkolny
Organizator: pani Małgorzata Wodnicka.
I miejsce: Łukasz Mierzwiak, ucz. kl. VI – recytacja,
II miejsce: Alicja Sączawa, ucz. kl. VI – recytacja,
III miejsce: Michał Herbut, ucz. kl. V – recytacja,
IV miejsce: Marcel Olankiewicz, ucz. kl. VI – recytacja,
V miejsce: Klaudia Gałązka, ucz. kl. IV – recytacja,
Wyróżnienie: Urszula Droszczak, ucz. kl. V – poezja śpiewana.
Konkurs recytatorski – etap gminny
Opieka: pani Małgorzata Wodnicka.
I miejsce: Urszula Droszczak, ucz. kl. V – poezja śpiewana.
wyróżnienie: Alicja Sączawa, ucz. kl. VI – recytacja,
Konkurs Zuch
klasa I
I miejsce – Filip Małek
II miejsce – Michał Longier
III miejsce – Marcin Herbut i Wojtek Ostafiński
klasa II
I miejsce – Oskar Ordecha
II miejsce – Bernard Berger
III miejsce – Katarzyna Ostafińska
klasa III
I miejsce – Michał Borowski
II miejsce – Olimpia Olankiewicz
III miejsce – Klaudia Droszczak
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Gminny Konkurs Pożarniczy
Przygotowanie uczniów: pani Agnieszka Pialuszyńska
Udział: klasa IV Wiktoria Polasiak i Kinga Wojciechowska, klasa V Ula Droszczak, Michał Herbut i Oliwier
Kwaśniak i klasa VI Julita Herbut.
Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Michał Herbut i Julita Herbut.
Konkurs "W krainie Solilandii"
Organizator: pani Elżbieta Tkacz.
I miejsce: drużyna "Solizaury" w składzie: Kasia Ostafińska, Wiktoria Szulżuk i Oskar Ordecha.
II miejsce: drużyna "Solipony" w składzie: Magda Mierzwiak, Bernard Berger, Aleks Hąnkała.
III miejsce: drużyna "Dziewczynki Solinki" w składzie: Milena Grudzińska, Kinga Stebnicka i Ewa
Kujawińska.
Konkurs na najpiękniejszy stroik wielkanocny
Organizator: Szkolna Kasa Oszczędności
Jury: pani Agnieszka Pieluszyńska, pani Ewa Szymajda, Pani Marta Pacholec-Grzyb
Szkolny konkurs matematyczny "Mały MAT"
Organizator: pani Katarzyna Stachowska
Komisja konkursowa: pani Katarzyna Stachowska, pani Marta Pacholec-Grzyb
Klasa I
I miejsce: Agnieszka Mierzwiak, II miejsce: Michał Longier, III miejsce: Filip Małek.
Klasa II
I miejsce: Oskar Ordecha, II miejsc: Bernard Berger, III miejsce: Judyta Żygadło.
Klasa III
I miejsce: Klaudia Droszczak i Michał Borowski, III miejsce: Olimpia Olankiewicz.
VII Szkolny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy
Organizatorzy: pani Iwona Stankiewicz, pani Marta Pacholec-Grzyb
Klasa IV
I miejsce: Klaudia Gałązka
Klasa V
I miejsce: Paweł Fornal
Klasa VI
I miejsce: Marcel Olankiewicz
Konkurs "Pomagamy sobie wzajemnie" Jordanów Śląski
Reprezentacja szkoły: klasa IV – Kinga Wojciechowska i Hubert Waniszewski, klasa V – Oliwia Hąnkała
i Michał Herbut, klasa VI – Alicja Sączawa i Radosław Fedyk zajęła III miejsce.

Zwycięzcom i uczestnikom wszystkich konkursów gratulujemy!!!

Łamigłówka z orbity
Jan, Henryk, Stanisław i Paweł to czworo przyjaciół. Każdy z nich wykonuje inny zawód i mieszka przy innej
ulicy. Na podstawie podanych informacji odgadnij, przy jakiej ulicy każdy z nich mieszka oraz jaki wykonuje
zawód:
• Jan nie jest jubilerem.
• Zegarmistrz nie mieszka przy ulicy Złotej.
• Henryk jest krawcem, ale nie mieszka przy ulicy Głównej.
• Jubiler mieszka przy ulicy Mokrej.
• Stanisław mieszka przy ulicy Cichej, ale nie jest szewcem.
http://www.matematykazadania.republika.pl/ligazadaniowa/liga_zadaniowa.htm
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